
Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO z dnia 24 lipca 2015 r., mocą której skarżący 
nie został awansowany do wyższej grupy zaszeregowania (AST 8) w ramach postępowania w sprawie awansu 
w 2015 r. poprzez nieumieszczenie jego nazwiska na liście urzędników awansowanych w postępowaniu w sprawie awansu 
w 2015 r.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 24 lipca 2015 r. 
ustanawiającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu w 2015 r. w zakresie, w jakim Guillaume 
Vincenti nie został uwzględniony w postępowaniu w sprawie awansu w 2015 r.

2) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 191 z 30.5.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod 
sygnaturą F-16/16 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).

Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – De Meyer i in./Komisja

(Sprawa T-667/16 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2014 r. — 
Lista urzędników przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i szefów służb — Pominięcie 
nazwisk skarżących — Obowiązek uzasadnienia — Brak naruszenia prawa — Brak przeinaczenia środków 

dowodowych — Wniosek o wyłączenie sędziego)

(2018/C 005/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Pieter De Meyer (Bruksela, Belgia) i 8 innych skarżących, których nazwiska zostały wymienione 
w załączniku do wyroku (przedstawiciel: adwokat R. Rata)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo G. Berscheid, C. Berardis-Kayser i A.A. Gilly, 
następnie G. Berscheid, G. Gattinara i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w składzie jednego 
sędziego) z dnia 20 lipca 2016 r., Adriaen i in./Komisja (F-113/15, EU:F:2016:162).

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Pieter De Meyer i inni urzędnicy, których nazwiska zostały wymienione w załączniku pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską w niniejszej instancji.

(1) Dz.U. C 441 z 28.11.2016.
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